XXI. Yüzyıl’ın yetkili öğretmenleri

Kaliteyi arttırmak ve mesleki
gelişimi desteklemek

Kaliteli eğitim çabalarını sürdürmekle, Makedonya Açık Toplum Vakf,
Kültürel ve Eğitimsel Gelişimler Vakfı ‘’Adım Adım’’ ile birlikte Kaliteli
pedagojik pratiği Definisyonunun tanıtımını teşvik etmektedir:
Uluslararası Birliğin XXI. Yüzyılda Yetkili Öğretmenleri „Adım Adım“.
Bu belge Açık Toplum Vakıflarının desteği ile hazırlanmış olup, kaliteli
pedagoji ilkelerinin temelidir ve eğitim personelinin hazırlanmasında
rehber olarak kullanılabilir.
Aşağıda sıralanan yedi alan, çocuklar ve aileleri için kaliteli eğitim
sağlamak amacıyla eğitim politikasını oluşturanlar tarafından teşvik
edilmesi gereken önemli ilkelerdir.
•
•
•
•
•
•
•

Öğretmen ve öğrenciler arasındaki etkileşim
Eğitim sürecine aile ve toplumun katılımı
Katılım, farklılıklara ve demokrasinin değerlerine saygı duyulması
Değerlendirme ve planlama
Öğretim stratejileri ve tekniklerini kullanma
Öğrenme ortamı yaratmak
Mesleki gelişim

1. Öğretmen ve çocukların
etkileşimi

Yetişkinler ve çocuklar arasındaki etkileşimin yanı sıra çocuklar da
kendileri arasındaki etkileşimi sürekli öğrenme kavramını teşvik
etmek için çok önemlidir. Aynı zamanda, onların sosyal, duygusal
ve bilişsel gelişimlerini etkiler ve onları bilgi, deneyim, duygu ve
tutum geliştirmeleri ve paylaşmaları için teşvik eder. Çocukların
kendileriyle ilgili farkındalık geliştirmeleri, toplumun bir parçası
olduklarının farkına varmaları ve çevrelerindeki dünyayı bilmeleri
etkileşimin sayesindedir.
Öğretmenin rolü, saygı ve desteğe dayalı bir etkileşim içinde,
çocukların yeni bilgiler geliştirecekleri ve yeni anlamlar
keşfedecekleri süreçlere katılmalarını, çocukların öğrenmelerini
ve gelişimlerini dikkatle izlemelerini ve onlara yaşamlarında yer
alan yetişkinlerle iyi bir etkileşim örneği vermelerini sağlamaktır.
Herkesin fikrinin duyulduğu ve kabul edildiği süreçteki tüm
katılımcılar arasında iyi bir iletişim örneği teşkil edebilecek olan
etkileşim, çocukların özgüven kazanmalarına ve toplumun bakım
ve bakımında kendilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Öğretmen ve çocukların etkileşimi
1.1
Öğretmenin çocuklarla dostane bir ilişki kuruyor ve onlara karşı saygılı
davranıyor, ve her öğrencide kendini ve öğrenimini geliştirmek katkıda
bulunuyor.
1.

Öğretmenlerin etkileşimi, öğrencilere saygı ve onlarla çalışmaktan memnuniyet
ifade eden samimi ve özenlidir.

2.

Öğretmenlerin etkileşimi ve çocuklardan beklentileri, gelişmeleri ve
öğrenmeleri ile tutarlıdır.

3.

Gün boyunca öğretmen genellikle her çocukla bireysel olarak etkileşime girer,
daha güvenli olmasına ve öğrenmesini ve gelişmesini teşvik etmesine yardımcı
olur.

4.

Öğretmenin etkileşimi çocuğun duygusal, sosyal, fiziksel ve bilişsel ihtiyaçları ve
yetenekleriyle tutarlıdır.

5.

Öğretmen çocuklara başkaları tarafından algılanacak ve saygı duyulacak
seçimler yapma fırsatı verir.

6.

Öğretmenin etkileşimi, inisiyatif, özerklik, bağımsızlık ve çocukların liderliği
ihtiyacını teşvik eder.

1.2
Öğretmenin etkileşimi, her çocuğun kendi potansiyelinin
gerçekleştirilmesi için ait olma hissi ve tam destek verdiği öğrenme
topluluğunun gelişimine katkıda bulunur.
1.

Öğretmen, topluma ait olma duygusunun karşılıklı anlayışı, desteklenmesi
ve geliştirilmesi, gelişim ve eğitim hedeflerine ulaşılması yoluyla birbirleriyle
etkileşime girmelerine yardımcı olarak çocukların sosyal gelişimini teşvik eder.

2.

Öğretmen, öğrencilere etkinlikler hazırlıyor, bu etkinlik aracılığıyla kendilerinde
ve arkadaşlarında tanımaları ve onlar hakkında özgürce konuşmalarını
öğrenmelidirler .

3.

Öğretmen, demokratik değerleri besler, böylece her çocuğun fikrini yaşına
uygun bir şekilde ifade etmesi ve karar alma sürecine katılması teşvik edilir.

4.

Öğretmen değişik şekillerde öğrencilerin konuşma dilinin gelişimini ve karşılıklı
iletişimini teşvik eder ve destekler

.

Öğretmen ve çocukların etkileşimi
1.3
Öğretmen öğrencilerin gelişimi ve öğrenmelerini sağlamak için
yetişkinlerle anlamlı ve iki yönlü bir etkileşim gerçekleştirmektedir.
1.

Aileler, diğer meslektaşlar ve topluluk üyeleri ile olan ilişkilerde, öğretmen
saygıya dayalı bir sosyal etkileşimi teşvik eder ve destekler.

2.

Öğretmen, öğrencilerin gelişimini ve öğrenimini geliştirmek için eğitim
kurumundan ve toplumdan diğer profesyonellerle işbirliği yapar.

2. Aileyi ve toplumu eğitim
sürecine dahil etmek

Öğrencilerin öğrenmesi ve gelişmesi için, öğretmenlerin aileleri ve
toplumun diğer üyeleri ile sıkı bir işbirliğine ihtiyaç vardır. Öğretmen,
evde öğrenmenin ve ailenin öğrencideki ilk eğitim ve sosyal faktör
olarak önemini anladığında, okul ile aile opluluk arasında köprü
kurabilir ve iki yönlü iletişim kurabilir.
Öğrencilerin başarılı bir şekilde öğrenmesini ve gelişmesini
sağlamak için, ailedeki ve geldikleri toplumdaki farklı koşullar
dikkate alınmalıdır. Öğretmenlerin aileleriyle başarılı bir şekilde
işbirliği kurması, eğer öğretmen ailenin öğrencilerin daha iyi
öğrenmelerine, sınıftaki ve okuldaki atmosferi geliştirmek için
katkıda bulunabileceği yolların farkında olursa başarılır.
Öğretmen, ailelerle, okulla ve toplumla başarılı bir şekilde iletişim
kurup etkileşime girdiyse, eğitime katılan herkesin çıkarlarına ve
sorumluluklarına ve öğrencilerin geleceğinin oluşmasına saygı
gösterir ve böylece daha sağlam bir toplumun oluşmasına katkıda
bulunur.

Aileyi ve toplumu eğitim sürecine dahil etmek
2.1
Öğretmen, ailelerle ortaklık gerçekleştirir ve ailelerin ve toplum
üyelerinin öğrenmlerine ve gelişimelerine katkıda bulunmaları için
çeşitli fırsatlar yaratır.
1.

Aile üyeleri sınıfa davet edilir ve sınıfta hoş karşılanır ve öğretmen eğitim
sürecine ve öğrencilerin yaşamlarına katılmak için çeşitli yollar bulur.

2.

Öğretmen, ebeveynleri sınıfta öğrenme, çocuk gelişimi ve sosyal yaşam ile ilgili
ortak karar alma sürecine dahil eder.

3.

Aile üyeleri ile öğretmen, öğrencilerin öğrenme koşulları hakkında ortak
kararlar alır.

2.2
Öğretmen, aile ile iletişim ve bilgi paylaşımı için resmi ve gayrı resmi
fırsatlar kullanmaktadır.
1.

Öğretmen düzenli olarak ailelerle çocukları, gelişim ve müfredat ile sınıftaki
olaylar hakkında iletişim kurar.

2.

Öğretmen, çocuğun geldiği çevre hakkında daha fazla bilgi edinmek ve
hangisinin daha güçlü taraflarını, ilgi alanlarını ve ihtiyaçlarını öğrenmek için
ailelerle düzenli olarak iletişim kurar.

3.

Öğretmen, ailelerin birbirlerinden öğrenmesi ve birbirlerini desteklemesi için
fırsatlar yaratır.

4.

Öğretmen aileler ve çocuklar hakkında bilgileri sır olarak saklar.

Aileyi ve toplumu eğitim sürecine dahil etmek
2.3
Öğretmen, öğrencilerin gelişimsel ve bilişsel deneyimlerini
zenginleştirmek için topluluk ve aile kültürünün kaynaklarını kullanır.
1.

Öğretme, öğrencilerin öğrenmesini ve sosyalleştirmesini desteklemek için
öğrencileri topluma dahil ediyor ya da topluların üyelerini sınıfa davet ediyor.

2.

Öğretmen, çocuklarının öğrenmesini ve gelişimini geliştirmek için ihtiyaç
duydukları bilgi, kaynak ve hizmetleri almalarına için ailelere yardımcı olur.

3.

Öğretmen, toplum hakkında ve öğrencilerin aileleri için müfredatın ve
öğrencilerin bilişsel tecrübeleri deneyiminin ayrılmaz bir parçası olarak toplum
hakkında ve aile hakkında kendi bilgilerini kullanır.

4.

Öğretmen, ebeveynlere ve aile üyelerine, daha teşvik edici bir ev ortamında
öğrenme şartları oluşturmak fikri ve ebeveynlerin yeterliliklerini geliştirmelerine
yardımcı olabilir.

3. Katılım, farklılıklara ve
demokrasinin değerlerine saygı
duyulması

Her çocuğun ve ailenin, özellikle hassas gruplara mensup kişilerin,
dahil olmalarına, saygı duymalarına ve değer vermelerine, ortak
hedeflere ulaşmak ve potansiyellerini geliştirmelerine katılmak ve
çalışmalarını sağlamak, kaliteli pedagojik uygulamaların ayrılmaz
bir parçasıdır. Her gün okul uygulamasının gereksinimi, Birleşmiş
Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi‘nde ve benzeri uluslararası ve
ulusal belgelerdeki kapsanan inançları yansıtmak gerekir.
Öğretmen bir modeli temsil eder ve öğrencilerin günlük aktiviteler
aracılığıyla farklılıklara saygı duymayı ve değer vermeyi, becerileri
geliştirmeyi ve topluma aktif olarak katılmayı öğrenmelerini sağlar.
Öğretmen, farklı ihtiyaçları tanıma, ortak bir amaca ulaşmak
için etkili işbirliği ve bireylerin veya öğrenci gruplarının özel ilgi
alanlarına ve gereksinimlerine saygı duyma konusunda destekçidir.
Her öğrenci, eğitim sürecinde aktif bir katılımcı olarak, bir birey
olarak ve toplumun ve ortamın eşit bir üyesi olarak sayılmalıdır.

Katılım, farklılıklara ve demokrasinin
değerlerine saygı duyulması
3.1
Öğretmen, cinsiyet, ırk, etnik köken, kültür, anadil, din, aile yapısı,
sosyal ve ekonomik durum, yaş veya sakatlığa bakmaksızın her
öğrenciye ve aileye, öğrenim sürecinde öğrenmek ve katılmak için eşit
fırsatlar sağlar.
1.

Öğretmen, mahkumiyetlerinin, tutumlarının ve deneyimlerinin farkında
olduğunu ve öğrencilere ve aileleriyle öğretme ve iletişim yollarını etkilediklerini
bilir.

2.

Öğretmen, her öğrenciye saygıylı, değeri ve özenle ilgilenir, öğrencilere sınıfta
olan her şeye katılmalarını sağlamak için onlara eşit fırsatlar verir.

3.

Öğretmen, her aileye saygı, değer ve özen gösterir ve çocuklarının eğitimine
katılmanın yollarını bulur..

4.

Öğretmen, cinsiyetten ve diğer kalıplardan (stereotip) kaçınabilecek dili ve
etkinlikleri kullanır.

5.

Öğretmen, farklı yeteneklere sahip, farklı eğitim ve sosyal geçmişe sahip
öğrencilerin tüm etkinliklere katılabilmesi için öğrenme koşullarını ve
etkinliklerini düzenler.

3.2
Öğretmen öğrencilerin farklılıkları anlamalarına, kabul etmelerine ve
saygı duymalarına yardımcı olur.
1.

Öğretmen, ailelerde ve toplumun diğer üyelerinde meydana gelen farklılıkları
değerlendirebilir ve dahil edebilir.

2.

Öğretmen sürekli olarak, saygı ve onayla, öğrencilere okul dışında var olan
farklılıkları belirtir.

Katılım, farklılıklara ve demokrasinin
değerlerine saygı duyulması
3.3
Öğretmen, öğrencilerin sivil toplumun değerlerini anlamalarına ve
buraya katılmak için gerekli becerileri aşmalarına yardımcı olur.
1.

Öğretmen, farklı tutumları olan öğrenciyi onaylar ve saygı gösterir ve bu
tutumları uygun bir şekilde ifade etme becerileri geliştirmelerine yardımcı olur.

2.

Öğretmen öğrencilere klişelerin ve önyargıların tutum ve davranışlarını nasıl
etkileyebileceğini anlamalarına yardımcı olur.

3.

Öğretmen öğrencilere herkezin eşit olarak kabullenmelerini ve onlara saygı
duymaları, diğerlerinden de onlara karşı aynı olmalarını beklemeleri gerektiğini
söyler.

4.

Öğretmen çevreye karşı kişisel sorumluluk kavramını tanıtır ve öğrencilere
bunu çeşitli faaliyetlerle pratşkte uygulamalarına imkanı verir.

4. Değerlendirme ve planlama

Değerlendirme ve planlama, kaliteli pedagojik uygulamada
çok önemli bir röle sahiptir. Öğretmen, uyumlu bir çerçevede,
öğrencinin gelişim düzeyine, ulusal eğitim standartlarına, yaratıcılık
ve araştırma özgürlüğüne ve bireysel ve grup ilgi alanlarına ve
gereksinimlerine uygun beklentileri birleştirir. Değerlendirme
planlama döngüsü, öğrencilerin merakı, önceki bilgiler, beceriler,
ilgi alanları ve deneyimlerine dayanarak her öğrencinin gelişmesini
ve öğrenilmesini destekler.
Sürecin öz değerlendirmenin gelişimini ve yaşam boyu öğrenme
becerilerinin kullanımını teşvik etmesi önemlidir. Öğretmenler,
öğrencin ve diğer uygun stratejilerin sistematik gözlemini
kullanarak, hem bireysel hem de grup çıkarlarını içeren uzun vadeli
ve kısa vadeli eğitim planları oluşturur ve böylece çocukları yeni
başarılar elde etmeye teşvik eder.
Öğretmen, öğrencin zaten bildiği ve anladığı şeylere
dayanarak planlar ve her çocuğun potansiyellerini tam olarak
gerçekleştirmeleri için neyin gerekli olduğunu belirler. Planlama
yaparken, her öğrencinin bireysel olarak ayrı yetenek ve öğrenme
şekilleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bir ihtiyaç ortaya çıkarsa
değiştirilebilmeliler. Değerlendirme ve planlama döngüsü, alandaki
öğrenci, aileleri ve uzmanları içermelidir. Değerlendirme ve planlama
kesin olarak tanımlanmalı, ancak öğrenme sürecini ve öğrencinin,
toplumun ve dünyanın yaşamında neler olduğunu göz önünde
bulundurarak esnekliğe de yer vermelidir. Geliştirmelerin nerede
yapılabileceğini belirlemeli ve sonraki adımları tanımlamalıdırlar.

Değerlendirme ve planlama
4.1
Öğretmen her öğrencinin ilerlemesini, öğrenme sürecini ve başarılarını
düzenli ve sistematik olarak takip eder.
1.

Öğretmen, öğrenme ve gelişim sürecini ve sonuçlarını yansıtan sistematik
gözlem ve diğer uygun değerlendirme araçlarını kullanır.

2.

Öğretmen bir öğrencinin anlayışla öğrenmsi için ne kadar katılması gerektiğini
değerlendirir ve buna göre uygun düzenlemeleri yapar.

3.

Öğretmen, değerlendirme sürecinde, öğrencin güçlü tarafını, ilgi alanlarını ve
bireysel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmaya özen gösterir.

4.2
Öğretmen derslerin ve okumanın planlamasını öğrenciler hakkında
edindiği bilgilere göre ve ulusal plan ve programlara göre yapar.
1.

Öğretmen, gerekli araştırma ve yaşam boyu öğrenme yeterliklerine ulaşmalarını
sağlamak için öğrencin gelişim düzeyine ve çıkarlarına uygun etkinlikler planlar.

2.

Öğretmen öğrencinin çıkarlarına dayalı etkinlikler planlar ve her çocuğun
bireysel sitillerini tatmin etmenin yollarını bulur.

3.

Öğretmen bireysel yaklaşımı, küçük grup yaklaşımını veya tüm sınıfı dengeleyen
aktiviteler planlar.

4.

Eğitimci daha çeşitli aktiviteler hazırlar, böylece öğrenciler sürekli yeni katılımlar
için teşvik edilir ve geliştirilir.

5.

Öğretmenlerin planları ve uygulanması, öğrencilerin koşulları ve çıkarları
açısından meydana gelen değişiklikleri tanımak ve dahil etmek için esnek
olmalı.

Değerlendirme ve planlama
4.3
Öğretmen, değerlendirme ve planlama sürecinde öğrencileri, aileleri
ve yetkili profesyonelleri kişileri dahil eder.
1.

1. Öğretmen, öğrencilerin özgüvenlerinde ve öğrenmeleri hakkında kararlar
alırken ve başarılı olmalarına yardımcı olur ve açık ve tutarlı kriterlere dayalı
davranışlarında yardımcı oluyor.

2.

Öğretmen, öğrencileri diğerlerinin
değerlendirmeye yönlendirir.

3.

Eğitimci, aileleri öğrencilerin gelişimi ve ilgi alanları ile ilgili bilgileri paylaşır ve
kısa vadeli ve uzun vadeli bireysel hedefler tanımlamaya dahil ediyor.

4.

Gerektiği zaman, öğretmen değerlendirme ve planlama sürecinde uygun
uzman kişileri de dahil eder.

hareketlerini

ve

çalışmalarını

5. Öğretim stratejileri
ve teknikleri

Kaygı, öğrenme ve bakımın kaliteli bir eğitim süreci inancı
üzerine geliştirir olduğunu tutarlı bir bütün oluşturduğunu ve
çocuğun refahı ve katılımının öğrenmenin temeli olduğu inancı
üzerine gelişir. Öğrenmenin çeşitli şekillerde ve çeşitli durumlarda
gerçekleştiği tezinden başlayarak, pedagojik sürecin nihai amacı,
her öğrenci için yüksek, ancak gerçekçi beklentiler oluşturmak ve
her öğrenciye merak, araştırma, eleştirel düşünme ve işbirliğini
teşvik etmektir. Bu şekilde yaşam boyu öğrenme için yakınlıklar ve
beceriler geliştirilebilir.
Öğretmenlerin kullandığı stratejiler, demokratik değerleri,
bilişsel gelişimi ve sosyal gelişime uygun akademik başarıyı
yansıtan öğrenmeyi güçlendirmelidir. Stratejiler, empati duygusu,
başkalarına değer verme, farklılıklara saygı göstermenin yanı sıra
düşüncelerini oluşturma, ifade etme ve haklı çıkarma, iyi seçimler
yapma gibi öğrencilerin topluma karşı sorumlu olmaları için gerekli
becerileri, akıllı kararlar almak ve başarılı bir şekilde anlaşmaya
varmayı geliştirme ile sonuçlanmalıdır. Öğretmen kararlar alır ve
öğrenclerin en iyi öğrenme çıktılarına ulaşmalarına, ulusal eğitim
standartlarında tanımlanan hedeflere ulaşmalarına ve kişisel
hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak öğretim stratejileri seçer.

Öğretim stratejileri ve teknikleri
5.1
Öğretmen, çocuğu, yaşam boyu öğrenmenin temelini oluşturan bilgi,
beceri ve yakınlıklarını geliştirmesi için aktif olarak meşgul eden ulusal
eğitim stratejisi tarafından tanımlanan çeşitli stratejiler kullanır.
1.

Öğretmen çeşitli stratejiler kullanır ve bütünsel bir yaklaşımla öğrencinin tüm
gelişim alanlarını kapsar.

2.

Öğretmen araştırma, deneme, bağımsız düşünme ve yaratıcılığı teşvik eden
aktiviteler kullanır.

3.

Öğretmen düşünme ve problem çözmeyi daha yüksek düzeyde teşvik eden
stratejiler kullanır.

4.

Öğretmen özgün olmayan öğrenmeyi takdir eder ve sınıf dışında öğrenme
fırsatları yaratabilir.

5.

Öğretmen öğrencilerle öğrenmenin asıl hedeflerini konuşur ve onları öğrenme
süreci ve sonuçları hakkında düşünmeye teşvik eder.

6.

Öğretmen öğrencileri öğrenme sürecinde kendileri için mevcut olan tüm
teknolojileri kullanmaya ve bilgi toplumunda gerekli becerilerini geliştirmek
için yaşa uygun hale getirmeye teşvik eder.

5.2
Öğretmen, öğrencinin duygusal ve sosyal gelişimini destekleyen
öğretim stratejileri kullanır.
1.

Öğretmen öğrencilere bireysellik ve kimlik duygusunu geliştiren etkinlikler
hazırlar.

2.

Öğretmen, öğrencilerin bağımsızlığını ve inisiyatifini güçlendiren stratejiler
kullanır.

3.

Öğretmen öğrencilerde kendini kontrol etmeyi teşvik eden stratejiler kullanır.

Öğretim stratejileri ve teknikleri
4.

Öğretmen, öğrencilerin olumlu ilişkiler kurmalarına ve başkalarıyla işbirliği
yapmalarına yardımcı olacak stratejiler kullanır.

5.

Öğretmen öğrencinin çatışma durumlarını çözme yeteneğini geliştirir.

5.3
Gelişim ve öğrenmeyi sağlamak amacıyla, öğretmen çocukların
deneyim ve yetkinliklerine uygun etkinlikler hazırlar.
1.

Öğretmen yeni öğretim kavramını ve edindiği becerileri yaşamla ve öğrencilerin
önceki deneyimleriyle birleştirir.

2.

Öğretmen öğrencilerin ihtiyaçlarına ve gelişimlerine göre uygun destek sağlar.

3.

Öğretmen öğrencileri gelişimsel seviyelerine uygun öğrenme hedefleri ve
beklentileri belirlemeye ve öğrenme çıktılarına yansıtmaya teşvik eder.

4.

Öğretmen öğrenme deneyimlerini bütünleştirir, böylece öğrenciler öğrendikleri
ile günlük yaşam arasındaki bağlantıları ve bunları günlük yaşamda nasıl
kullanabileceklerini görebilirler.

5.4
Öğretmen, demokratik süreçleri ve prosedürleri teşvik eden stratejileri
kullanır.
1.

Öğretmen öğrencileri birbirleriyle pozitif olarak işbirliği yapmaya teşvik edecek
süreç ve prosedürleri uygular ve teşvik eder.

2.

Öğretmen öğrencileri topluma katılmaya ve sorumluluk ve sonuçları anlamaya
teşvik edecek stratejiler kullanır.

3.

Öğretmen, öğrencilerin bu kuralların ve sınırlamaların ne olduğunu daha iyi
öğrenmelerine yardımcı olmak için stratejileri kullanır ve demokratik bir toplumda
başkalarının haklarına saygı göstermelerini öğrenir.

4.

Öğretmen, onlara öğrenme sürecinde ve başka bir durumda öğrencileri seçme
fırsatı verir ve seçimin yaptıkları sonuçları getirdiği sonuçları anlamalarına
yardımcı olur.

6. Öğrenme ortamı
yaratmak

Öğrenme koşulları öğrencilerin bilişsel, sosyal, duygusal ve
psikolojik gelişimi üzerinde olağanüstü bir etkiye sahiptir.
Öğrencinin gelişimine uyarlanmış çeşitli materyallere, görevlere
ve durumlara sahip fiziksel ve psikolojik olarak güvenli bir ortam
yaratarak öğretmen, öğrenci ve yetişkinler arasındaki oyun ve
etkileşimler yoluyla bağımsız ve grup araştırması yoluyla öğrenmeyi
teşvik eder. Her öğrencinin kendini iyi hissetmesini sağlamak için
öğretmen her bir bireye saygı duyulan bir atmosfer oluşturur ve
korur, her öğrenci ve ailesi sınıftaki toplumun önemli bir parçasıdır
ve her çocuk içindeki ortak alanın geliştirilmesine ve korunmasına
katılabilir. Öğrencilere özel ihtiyaçlarına uygun güvenli bir ortam
önerildiğinde, birlikte çalışmak, çeşitli etkinliklere katılmak ve
inisiyatif olmayı öğrenmek için motive olacaklardır. Okul ortamı ve
kaynakları, öğrenme sürecinde eşit derecede önemli bileşenlerdir.

Öğrenme ortamı yaratmak
6.1
Öğretmen her öğrencinin kendini iyi hissettiği öğrenme koşulları
yaratır.
1.

Öğretmen her öğrencinin rahat ettiği ve toplumun bir parçası olduğu hissi
veren bir atmosfer yaratır.

2.

Öğretmen öğrencilere duyguları, fikirleri ve deneyimleriyle ilgilenerek saygı
gösterir.

3.

Öğretmen her öğrencinin özgürce ifade edilebileceği koşullar yaratır.

4.

Öğretmen öğrencileri gelişim ve öğrenme için inisiyatif almaya teşvik eden
koşullar yaratır.

5.

Öğretmen öğrencileri birbirine yakınlaşmaya ve kendisiyle kişisel bir ilişki
kurmaya teşvik eder.

6.2
Öğretmen, öğrencileri keşfetmeye, öğrenmeye ve bağımsızlığa teşvik
eden açık, güvenli, sağlıklı ve teşvik edici koşullar yaratır ve sürdürür.
1.

Öğretmen kolayca izlenebilecek öğrenciler için güvenli bir alan yaratır.

2.

Öğretmen, çeşitli etkinliklere katılırken kendilerini özgür hissedecekleri
öğrenciler için hoş bir alan yaratır.

3.

Öğretmen mekanı, öğrencilerin öğrenmeye ve gelişmeye teşvik edilmeleri için
onların ilgisine göre düzenler.

4.

Öğretmen öğrencilere uygun çeşitli materyaller kullanır ve onları keşfetmek,
oynamak ve öğrenmek için teşvik eder.

5.

Öğretmen öğrencileri sınıfın planlama, düzenleme ve bakımında aktif bir rol
almaya teşvik eder.

6.

Öğretmen, bireyi ve tüm grubun ihtiyaçlarını eşleştirmek için sınıf alanını
düzenler.

Öğrenme ortamı yaratmak
7.

Öğretmen okul çevresini öğrenme kaynağı olarak kullanır.

6.3
Öğretmen öğrencilerde topluma ait olma duygusunu ve onların sınıfta
bir kültür yaratılmasına katılımını teşvik eden koşullar yaratır.
1.

Eğitimci, öğrencilerin davranışlarıyla ilgili beklentileri hakkında net açıklamalar
yapar ve kuralları oluşturma konusunda onları angaje eder..

2.

Öğretmen demokratik değerlere dayanan ve katılımı teşvik eden bir ortam
yaratır.

3.

Öğretmen öğrencilerde öz kontrolü ve bağımsızlığı teşvik etmek için sürekli
olarak uygun yollar bulur.

4.

Öğretmen, her öğrencinin kişiliğini ve gelişim düzeyini göz önünde
bulundurarak öğrencilerin davranışlarını yönlendirir.

7. Mesleki gelişim

Kaliteli pedagojik uygulama, kişisel ve mesleki gelişimlerine
sürekli yatırım yapan, bilgilerini günlük uygulamada kullanan ve
yaşam boyu öğrenmenin oluşturulmasında başkalarıyla işbirliği
yapan öğretmenler tarafından uygulanır. Öğretmenin görevi, her
öğrencinin başarılı bir öğrenci olduğu teorisine dayanan ulusal
programda yer alan gereklilikleri ve standartları uygulamaktır.
Öğretmen, gelişimi ve ilerleme için fırsatlar sunarak öğrenme zevkini
modelliyor ve paylaşıyor ve günlük yaşam ve iş, sosyal değişiklikler,
artan bilgi ve yeni teknolojilerin ortaya çıkması konusundaki
zorluklara cevap vermeye hazırdır. Aktif katılım, eleştirel düşünme
ve başkalarıyla ortak olma, öğretmenin yeni bilgi ve beceriler
kazanmasına, tutumlarını şekillendirmesine, daha iyi çalışmasına,
kişiliğini zenginleştirmesine ve savunuculuğunda daha kararlı hale
gelmesine yardımcı olacak bütün öğrencilere kaliteli eğitim için
arkadaşlıklar yaratmasına izin verir.

Mesleki gelişim
7.1
Öğretmen, modern dünyanın istekleri ve çağdaş trendleri uyarınca,
yüksek kaliteli öğretimi sağlamak ve sürdürmek amacıyla sürekli
olarak yetkilerini geliştirir.
1.

Öğretmen yaşam boyu öğrenmenin öneminin bilincindedir ve tüm mesleki
gelişim için fırsatları kullanır.

2.

Öğretmen düşünüyor, değerlendiriyor, geri bildirim isteğinde bulunuyor,
pedagojik çalışmasını ve mesleki bilgi düzeyini değerlendiriyor ve gerektiğinde
değişimler yapıyor.

3.

Öğretmen çalışmalarını geliştirmek için işbirliğine hazır, aynı zamanda daha
yüksek bir profesyonel seviyeye ulaşmak için hazır.

4.

Öğretmen, bilgi, beceri ve bağımsız ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak
mesleği ile ilgili kararları kendisi alıyor.

5.

Öğretmen sosyal etkinliklere aktif olarak katılır ve sürekli kaliteli eğitimin
önemini ve her çocuğun kaliteli eğitim almasının gerekliliğini vurgular.

Makedonya – Açık Toplum Vakfı, Amerikalı yatırımcı ve hayırsever Corc Soros
tarafından kurulan Açık Toplum Vakfı küresel ağın bir bölümüdür ve aynısı 1992
yılından beri resmi olarak Makedonya’da çalışmaya başladı. Vakfın misiyonu, ön şart
olarak ülkenin AB’ne entegrasiyonudur. Kurulma tarihinden bugüne kadar, Vakıf
dinamik ve hoşgörülü toplum yaratma konusunda vatandaşların farkındalıkları ve
aktif olduğu özel çalışmaktadır, yetkililer ise haberdardır, çeşitliliğe saygı duyulan
ve eleştirisel teşvik edildiği bir toplum, herkesin potansiyelinden yararlanmak için
eşit fırsatlara sahip olduğu bir toplum, karar alma sürecine dahil olmak ve olumlu
sasyal değişimler başlatmak. MATV’ın kuruluşundan bugüne kadar, eğitim kilit
proğramlama alanlarından biridir. Toplumun transformasiyonu için esas lokomotif
eğitim olduğunu ikna edilmeden ilerlersek, Vakıf birkaç stratejik öncelliklerin
gerçekleştirilmesin üzerinde çalışmaktadır: 1) Eğitim reformlarını desteklemek ve
eğitim politikalarını etkilemek; 2) Öğretmenlerin eğitimi; 3) Herkez için kapsayıcı
kaliteli eğitim (özellikle Romanlar için, daha küçük etnik topluluklarından
çocuklardan, özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar ve diğer marjinal gruplar); ve 4) kriz
zamanında eğitime destek.
www.fosm.mk
fosm@fosm.mk
Kültürel ve Eğitimsel Gelişimler Vakfı „Adım Adım“ New York Açık Toplum
Enstütüsü ve Washington’daki George Town Üniversitesi’nin bölgesel bir
proğramı olarak 1994 yılında başlıyan ‘’Adım Adım’’ eğitim proğramına devam
etmek amacıyla kurulmuştur. 1994 yılının başlangıcından 1999 yılının sonlarına
kadar proğram Makedonya Açık Toplum Enstitüsü çerçeveleri içerisinde çalıştı ve
bugüne kadar KEGVM ‘’Adım Adım’’ tarafından bağımsız olarak gerçekleştirilmeğe
başlamıltır.
Misiyona göre, eğitimin bulunduğu bağlamda ve devletin ve Sivil Toplum
Kuruluşlar ile işbirliği yapılması KEGVM ‘’Adım Adım’’ çok sık eğitim alanında
faaliyetler gerçekleştirerek, aynı zamanda sanatta, kültürde, yayıncılıkta, insan
(çocuk) hakları ve Sivil Toplumu Açık Toplum gelişimini desteklemektedir.
Vakıf, Cumhuriyet’imizdeki Okul öncesi ve İlkokullardaki eğitim sürecinin
yenilekçiliğini, ilerlemesini ve gelişmesini teşvik eden faaliyetleri yönlendirir,
koordine eder, katılır ve doğrudan yürütür.
www.stepbystep.org.mk
info@stepbystep.org.mk
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